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صالحهابعداالركمقاوالتفدوافىعاآنناهيهكقولهاالمعلمضارعاوهى
لسياقواالمقامعهممنأخرمعانلىااالصلىناهامعنتهصعيدتخرج9و
األعداتبمحوالالاءكالدعا1
اليكأرجعحتىنكنءالتبرحبساويكلمنغالىكفوكواال3

فوكالنطلعنحووافى

فعالزطففياصصافذيالؤمذطياليل
فىعفتبدلكماتأشياهعنالتسالواسالرشادوا1

كالأصالتطعلخادمكلتهديدكقولثوا5
سبنوالترنحولعاؤباتوحانايوماألتعتذروادنحوسواك6

ءأحياتابلأمواللهاسبيلقتكائلذينا

ومتىوهقوماوهلالهمزةدواتهوبثمئلاوطلبفهـالستغهاموأمى

وأىحموأفهواينكيفإنوأ
المفردكقوالثلعصورهوادراكواأوالعصديقالتصورلطابلهمزة11
تعيينهتطابولكندهطأسانسغرصوأنمتةخالدفرأمصلىأء
نحوالنسبهدراككأهودوالتصلىقثالءلفيئنبانعمجابوإذا

أوالنمإبيسولذافروعدمهالحصولعنتستفهمسافرءلىأ
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وتمبمبعدأمفيكرمعادلويهونالهشلههالئصؤرمافىاكتعنهلمسؤلوا

وسفأمهذافعلتأشهايهالمسنداعإمضفسهافتغولعلىت

أمإىتقصدأموللمةاوعئنجألؤيهراأالحىاعنأتتالمسندأراغبوء

أمقدمتالخيسأيوملظرفياوعنماشياأمجئتأرايمالحالوعنلداف
محنتأراغبهذالمتتأنتأنن3المعادلوتداللذوهكذاالجعةيوبم

اظيستدمتأيوهجئتأرافيتقصدإىإأالحىا
بسدهاأمتءجا5شاناهعادلإلبهونصةلنماالخسديقفىلمسؤالعنهوا

بلىبمومجوبئفدرلشنفطعة

أوالنموالجوابدبغدجاءهلنحوقفطالنصدبقلطابوهل3
ىوهلعدوكأمديقئامىحاهللةفالادلهاذكراصولذايمتتع

وميكبةموجودةقاهلاهلسسنفسهفىشئكلدوتءبستفهماانماةم

خوتءلعنقااتبيفرنحوهلئكأكوجودجهاعنمستغهـااق

6ىالىتةأوحضبألمجينأوامجدلالاعاضس3االرحبملمبيطوما3
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دموخهابهتهاهذهأقمجيىنحوجمعئكعيئتكونؤكاأ



أاللشااأعلمعافاا

هذالدأثإلصييمنحوأيننجمعئو
تةشفنحوزرأثئجمةو

لثتمئحموشستعييزحكدلحبهميطلببموآا

أىحهماتأميقىرواثثمناركينيرجهاغبيطلبوأىاا
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االسواقىيمثومانططكليأالرسولناعالهـنحوواكجمب1ه

تذهبونلمرفاينتوالضاللعلىلتنبيهوا1ا

اليئتةوقدأذلذلىتفوالوعيدخس131

فىبأوصميالصحءنجهفي4اليمصتمحبؤبشثوصلبحةكأالخؤتا
كقولهكا



ءاالئشاأأيمالمعك

الئمايبالجماففأخبربعوئوماالشبابلبتأال

دينارألىاهالمعمصروقول

بعممىويعبرعنفىتجبامبميفانثزقبههتوقعالحصولاالهفىوأفا
اأميذالثبعداللهمجدثلعلنحوأولعل

نحوهلليتوهىعيرأوثالنهلبتوهىأطيةواحدأدواتأربمعنىو
منحصنلناكرةأنفوأولوففيشفعوالناءشمفعالنامنفهل
سسفولهولعلالمؤمننن

أطيرقدهويتمقالىلعلىئعيرتجناحهلمنالقطاأسرئي

بهاجوافىقعلواالمضارعاينصبافئالدواتانوالسنعا
يهكانهوأثواأدعوالئبشابمجرفاالقبالهـةءالنداوأما

وغيرهماللقريبوأىفالهمزةووااوصوأواىواوأىمغوالهـل
لهأالىاشارةوأىمغبالفينادىالقريبلبعيدمنزلةاوفديهكألدلب
لشاعراكغولصاركالحاضرمعهمذهنالعاصضارهذةلث

نئثىفلبئلىبثعئبانكمشفنوااالراكشكأشئىن
أنلىئارةاالهالموضوعةلحروفيدةينادىبأحدالبهامتربةيبلقراضدينزلو

عندرجةالعظمفىدلرجعهبنحتىرفيحالمزليهلشانعظيماأنادىا
ثرجتهاطنحطالارةشاأوامهوأنتأياهوالىكقوللتلمسافةادبملمعكلا

أوذهوللؤمأنحولانسامعغاةأنالىشلىةأوالمنهومعكإهذاأكغولد
فالنأياهىالصلىكقوفىارفغيرطنه6كا

لقراشمنااخرتفهملممانالصلياعنمعناهالندااوقدتخرجألفاظ
دإمظلىم3فبليطلملمننحوقولذءألكرا1



ألحنشلذبهراا31افىلمعا
نحوووالى3

آتمأرأءىوالنميثقوقفغألمأالمتابئهتىأئأفو
اوجمزهنإكبأيئلىزلإلمناكللتصرتواواقي3

وشصوهاوالمطالاالطاللءفينال

لعوجعحممولهوالمحهروا9

رئألبماوالبرامنهوقدكاتبودهثروافأيافبرمعنبم
رنحووالتذ5

رواجعالألتسضيهاهالالزهنعلسالمئىأالمنزلي
واشزثهالعقودكبوصبغوالفسمباكعبيهونوغيرالطلبم
بغيرفالثويهون

حاعنهاضرنجاصفلؤاالمعافعلممباحثليسعنايلماغيرانشاهالاوأؤاح

فىطالالباب
ىالحذفالذصرفي

لفظوأكىفالعلذكرهفيهعىلىءلدللفظفاىحلسدعدداأرورافااذإ
يألناالصهذانكنىعاواذانفهذفاالعلعليهقيهلداللةلكلألممناعم
الذيككندواإعااللدخراالالمقتضىاهفىأعنمغتضىدلفالي

وأولئكآربيكمنهدممطعلىأودثكنحواحاليخواقريرأازإلدة1

نالمهم

لصديقازيدنمنحوالسامعفهمأوضفلضعفهاينةبالةانصهوقلى
مكرهعهألىذبهلسامععهدازيدوطالذيلدممقاذاثتقولذ

شأنضرهفى



فواطلألذ51افى

هاذاجوابقىذانحوعروظلىالسدعوالمعريضبغبأل3أ
عروفال

لشاهدهلولعالظذاإلنكادكاااليناقالهحثىلساهعاعلىيلوا9
أقزبانعليهكذهذازليىنملثاهدفيغولألاعليهكذإبأقلدهناأقرتئ

تقولألالصسدايقاومعلىنحوباغكماافاكانواتجبه

شقذكىهمع
رجعهلكأقيسالدصائلذاليفتلىللفظاذاكاناالهانةننعظيمواوا6

أوالمهزومرجحالمنصورفعقوللقائدا
الحنومندوا

كبدعلعاثنحوأفبلفاطبكيراحنالصاخفاء11

معينلمنجصبعدذخسييمنحولعيرعندالحاجةاالنوتأفى3
اللوفوهابهاوشئلقصنحوظءدعاولوالمحنوفتعيناعلىيهلتبواأم

سدؤراكهستغالمندؤرهوصسقدارطبههأولسامحاقنبهختباروا2
لكواكبعقالوواسط

نحوإمالتوجعالمغاموضبق5
يلطووحزنثمسهرداقلعشليلأنتلىكيفقال

غزاللصعادانحوقولفرمفواترمالخوف

عنهلسانكأوصوننكلساعنلصؤلهقيروايقحيملنعظوا6

ىأخفواحدبخمواأاذافوم4نحووالثافءسانحونجومفاالول

نحوفاالولمحأووزنعلىلمحاقطةوا3
لفنخرأىوافراصتدكثجماعفبماعندناوأنحن

فلىوماربدماودعكنحوفىالهاوا



وألخيرايمتعلأا61المعثأ

عبثمهأىجيعنسالبمارادلىاليحكونةوالثعبمإلختصدنجووا8
بميؤفلبثالمحولالخنى

الشاعوفولطنحوواالب9

ضالرموالموابرمدددوالفىنجدطبمنافمقد
هللنحويالمعولالغرصقتعاقمدىلهالألذمامترلةياللمتعدىوتنز101

اليعلىنلذينوايعلىقلذينالستوى

الخوفلفاعلاذففيقاللفاعلاناثبالىامحهنادانفعلويعتمنالحذف

ضعيفااالنسانوخكاثعاعتحوسرقأوالجهللبماأولمعلمأوعليههنه

ثالثاابةالب

والتاخيرالتقديمفى

بعضتتديمالبدهنبلواحدةدفعةطالىءباجمزاقلنطااليمنهالمعلوآمن
1آلخرامنرماصةباأولىنفسهنهاصولأليرشئوتاخيرالبعضءاالجزا

لتغديمفالاالعتيارددجةفىألفاظهـىحيثهئاللفاظاجميعالشعتراك
ادواىخنوجبهحئداحفاكعلىهذا

نحوبةبغرامعثعرادمالمتةكاناذاالمنأخرلىيقالتشو11

ادنصثبسحجوانهالبريهقيعهطرتالذى

اصأوانهاالمرررربههـنحوالعفوءخكءأوالمساالمصروتجيل3

لقاضىابهمح

تخذحإتجربةدطولهأنحوبروالتعاالنمحطعالمتغدوكون3

لزظرف51بهذ

ءألستفهااوألفافالثرصلضكاالصدادة4فاتجبأهناجدمي1



ثعبهيرلثعربعا31ءوللئي

لعامافاالل5بعداظاصنمنعلمأدماللباناىالرئاسيعوصمال14
فافافلغبلرويمفآالكلألهنمانجوتهـالممولنذيبعداظاص
جمعوالضجاالذالتحتاجقلتبلعخفاواجدفيااجفصيملليغالتح

والؤمشالتأخذهاكجودىكمكولزيباةدهىاط51

أثاةبتقديمطونالولانبومأوسبالسلبحومعلىوالنص6
طونلثاقوااكوالذهذايلملميئأىفالهنحوصتنىأثاةكلوما

تجلىيغعالمجوحلمأىذئهيهئكلنحوماةأدأكللننىأثاظشقديم
فردقىصوصحيثوتالبعض

السنادوفلدلنكرراظهرلهاللاالنحولخبرعظفااالحكموتقويةأل

نعبدواآلكظننحوهأظبصوا

ىالولعوذنأواقطخلىوا9
السكوتتهنألخيرفالتجبهلسفيهاذانط

صبعؤدحراعاجمهاسلسلةذفيثممصعلىهاثمفغلىخذوهفلعافىوا
ءفاسلكموه

ابلىأحدكئتقدماذاالنهظصةوالتأخيربرواحالمقديممنيذكىلكلولم
هتالزماقفهماخرتأشاال

الرابحالمجاب
واثعنحيراالمعربفئ

لثهعريفلمقامبمعينالكلالمارتباطلخاطباشفهيملغرضلىتعلقااذا

نقولاالجالولتفعيلهناثمنكيرفالمقمبذالثالغرفيعلقلمذاوا

فىواالموصولواالساالشارةواسملعموايراالمعارفالمعاومأنهن
والمنالممذكرحلوالمكاملىابال

3



والهنكيرألثعر81لمحاف

ابغيمشعاالختحارنحوأوالخطابأألتكلمملمظلككلنافيثيؤر4اأها
أنجموبئلخطابائالصل9لجبهاذهوأشرعدتئالمىاأانارجوتنفض
واضكفامساهدغيرانوقديخاطبلمشاهلمعين

نحوابهجمكئملكلاظطلدشيمافافوغيرالمعينكااووثعبد
ليك1أسااليهأصسنتاللعيممناذا

ذيرغوانحؤظاصاباحمهلسامعاكهنالضارمعنابهقيؤئنعموأهاا
أضىإفأغهعذلدوقدبغصدبهصدبلوالببمتاعلعنافواهبمابراا
يةوالرذهبوصسدةواالهاولةكمبمميفماكلالععظيمكا

البأييداتبتنحولهاللفظلمجعءنمعى
جمئهذاكغولكيفالحضارمعناهطرقعنذاافيؤتجمهالشارةاماأواما

فيكوقطريقالذكيعينأهااذالموالوصفااسالهئعرفردنئالىهعئ
الغرافيأخرى

نحوإبهاراالستغ1

مرزوفاتلتهاههللوجاهـهبهمناعمتعاقألعافلم

يقاالمحربرزفيلمطوصثرالءحاهـةإالوهامكركافىهذا

نحودبعالعحالو3

والحرموالحلبعرفهوالبيتجمهوطأفءاتعرفالاالذىهنا

غالمهوذأخووذاكهذابوسفنبعدنحووالقربحالهيييان13

نظباداذفىوأقومهىلتىصهدىانقرانإنمذاتحووانتعظيم2
الرببفبه

كااليقيميدغافولمرفذلثلهتكماوراؤىااهىيرنحوواه



لتتكيرالنعرمآوا91اثسافى

الذىكانسعناخابهقوكطوبقاالضارصءاذائعينبهقعؤذليضالمأوأها
مقفيكونالغرالذيقاطرشعينلمااذأماهاحملميهنتعرفذاسافراأصى
أخرى

جناتلهمالصالحاتكالتامنواوعلؤالذكنانالنحوهليلكا1

هـئألالعردومر

نحولخاطبغيراعنالهىاخغاوا3

أهوىحاحاقكاوضديتميربهاهاحادوأخنته
نحواظطأعلىوالتنبيه3
تصرعواأنرهمصدوكإلليشنىنكمخوااؤنهمفئلذيناإق
نحوبهلمحكوماوتفجمشأن14

ولوأأعزدعاكهببعاحمالناااصكالذىان

ونحومماغشعابمفغععيهممنورافأواوالتهويل5
مافالفاذلحالايدرضيقةلمهن

لمجنونألكىانكاعليهقىللناجأإلنحوكماوا16
نحوالجنسنفسهيةعنالحالغرضىذاكانافيؤفيبألالمحلىوأما

أفرادمعهوثمنعنيةأوالحجنسيهألنىوحيوانناطقاالنسان
ىفعهرسوالفرعونالىأرسلناكانحوذصهإمابتقدمهدىوعهـالجنس

إماودينكممممكاتأليوماتحونهوراورهماوالرسولافرعون
دددعالعوتشالثتحتذيابهولكانحولساعلهابمعرنة

ألطوقخسرلفىاالنساناقوسادالجنسجيعأفنءوةلحأوا
نحوفردماقىسالجةالىاالشارةوقديرادبألفيةشغراا

اليعنيئقلتكأثيتبسبىيمالىءولغدأهي
ودودلغفوراوهوانحوأفادالقمرخبرابأللمحلىاوقعواف



عنكيرأوايفطلتعرأعالمسكا

باكأيضالضمارهعناهيقانعينطزذافيؤفهاالمضاندلهرفهأوأما
أمؤىفيكوقالغرهميعي3مااذالمنروشفينهسيبوبة

لباليهراماوأهلعلىممناالحقأهلعأنحولنعددأوتعهعرهحمعنرا11
الجندءاضرأمينحوالبضىءالتعضواسالروجمعنقهعةةقديم3

نحوهذاظدىالعهأضافأواالسلطاننسكلكابثضآفظبموالى3
اكزيرعندىأخونحوأوغرهعا

هذاولمجقنحوالمصوالمضذاليهاللصنحوابهطضافقيروا4

سوءعدنحواخوالصأومخيرهما
نحوالمفامواالخعصارلضيق5

فوثقجمكةعمافىجنيبوئخعذيانينهواهـسعالرخمبا
هواهأافأنيقالبدل

بارجلسضاصياخاطبحكعوانيعرفاذالمبهفيؤثالمندىواها
لطعامأضسراغالملنحومنهمايطابعالىلالشكةوقديؤقبهويافتى

ءالندامماذهنامهإرهاجمكقهـكقأولةالفرسأسرجوإلخادم

لحمناركقولثتعرةجعهإلكلببرفااافعؤتلنكراوأما
أخرىبهاالكواكنىوقديوماأونجوأوصلهلمءمنمنهماتعرفلماذا

مالصضيرأىكبرألتهامنورضوانمالنحونفالنلنقلبلواالتكعير1
قلبلورضوان

نحووالمحقيروالتعظيم13

طيخبلعرفالبطاعنلهوليىيثينهمرعنصطجبله

مفىالسياقفىالمسكرةفانيربنامنماجاءنحولننىبعداوموا3
مابةءاخيلقصدتهرااللىتعاهـؤهـلهسكأوؤثعمعينوقصدفرس2



والتغييداالطالقأعأابب

حمستىاثخئىلصوابعنانحرفتانئرجالفالنحوالهيواضاف15
أذىاليدف

مسأفلبابا
والتغييداالطمالق

وافازلدمطلقمقالحوالمسنداليهذكرالمسندعلىلةلىافثصرفيااذ
واالطالقيهونيعثمقيدلحكمأوباحدههاظهمالممايماشئع

بمذهـفيهصلسامعاهبوجومليألامنجهشقبيدالحكملغرمقااقالي
نفوتيراعلولموصبيدهبوجهبتةالغرضيتعلقلمحعثنتفيهواكن
نفولاالجالهذاولتفصيلالمطاوبةالفائدة

والتوابعوالننىوالمثرطوالنؤسغونحوهالبالمفاالنفييديهوتان
وغيرذالصا

أوماوقعليهالفعلؤعلبيانقييدجهايهونفالونحوهاإةساعيلاها
كولأوعدموالذاتبئةالمبهممنالهـجانأوأوجمغارنتالحلهأوأوفيه
أوغيرمقصودبالؤاتلجونهاكافباملكلوائداالققيودعطويهونماالحكم

عيننالوهاببنهماالرضوالمواتاوماخلغناس

لمواغاألفاظئؤديههامعافىلتىالالغراضييدبهأجمولتفاكةنوااواأ
باتوظلفيينمهفيمنلموقيتواكانفىالزمنعنيةأوالحالكرارص

وأوثهكوصبفيكادوالمقاريةاملىنةهأومجالةىواحمىووأجمغ

والمووتعمودرىوألنىوجدقينوالي

ظننتفافاقلتفقطأومنالمغعولينواظبراالسبمهنقداتعههلىفىفابئ
الصبحطعلىزلدفائمصناهزلباثائما



ثغيعدالطالقالاأعهأالمعأل

لثمرطاأدوأامعافبملتىنؤداعفىغزللديهونفالعقييدلثرطاوأها
ئصفاوالحالوصادأفىأجمنقوالمندىأهتىطزهانفي

هناواكايغرامخوعلمافىيذكرواتاالانغرفيبينقوتحفذلىلحيفا8وأ
الغةالىوجوءنءتعدهابمزياووالختصاوافاإنبين

يتبعأنالفظافىواالصلافىاقىولولمشرطفااالستقبالالضطواذاقان

يستغيئؤروانصسهـلوومافياسعواذاإنمعفعالمضارطفيكونالمعى
نهأصلهداءلألولوضاالىقإللتقتعكردواذاكالمهليغاثواب

والجزبمإنمعاالثمرطلىقوحالجزماالصلعدمأنواذاإدق8وانفرقب
واقعنمالهثرطفافاعىالمافالاتوالذاظباذامعبرقوعه
شاكابألفديناركنتدقتصاىفىمرأبرأمنإققلتاظذإنتجالفلبانفه
أوكالجازبمطزمابهتصدفتكتتنعىمنصاذابرشةواذاقلتالبرفى

ثذومنمزاذارةفىوالكثإنحيزكرئتذاننلدرةأالحوالفأثلىوء
ىواجمويطيرسيعةجهمفوانلناهذهلواتلحسنةهاجافاذاتحالىقوال

للثاصاالحسنهاذالمراثبهامطاقاخهمحقهاطءمجىفلكونومنمع

ضىباأوعبرعنهااثبهرحعإالجنسيةبألبفلتعرهقامفهـكاتؤاعكئيرةال
التنكيرهنكايفهموصلؤعاذالمرادجهانادراالسيثهءبرولكون

نضمرألبقهمومنآليةافنىبالمضارعوعبرجمعهذكرمعإنلجدبوهوا
مااليخنىلسالماعلصموعىعلىلمحاهلاوشله

يمالضعهـخيراآفمنهاووعلمنحوىلمااللفالهاوفالمضىامنرطوو
إنقلتفاذاهوالجوابنشرطعةالةاهناتصودبالىاأنلميوممألمغدم

جهاداحصوقحالكثواكنسعاكرمهبرابانككنهدزيدأكلممهجتا
باءتبارجوابهاأوانائيةبريةنعدتأنهذاءلىصعفرعواالحوالحومال



ثمغييدواالطالقأ33المع

ممأللفيدءوصوجهمحلىألسبةالسابيموقبهفالصيدلنىاها3و

لماولملنوانومالوهىسنةالنقأحرف

لنفىولنلرحاءلىانالخالالخالننىلوإتوما11مطلقايننىفال

ومحتصالئكلمزمنعلىب3ال7دهااللضىلننىاوالولماإلستقبال

يغالالنقيضانهاواللماتحعنمقامزلدالاليقمفاليقاهذاوعلىبالمتوغ
اوحهنثذيهويخمنغعاالئباتقدفىنقابلالتىظافىمجزماوقامثمم
ىلمالاآنعاادىفاليصعالالحاليباهققر

هفاهدتلىافغرالللتقبيبهألجونظبعلتوأاوأها
اطويلانحوالجسمواكثفبالحضرقىلثييزنحوبكونضهفالن

كااةعهئرةتلىكيدنحووالعأالغراخحبزامنتشغلعاالعربض
لنرجمواالحطبجالة7لهمروانحووالذمنحوحضرضالدالهماموالمدح

لمسكننظاللىصسوأصمنا

توضغأوجمرأوحفصباللهأقمممنحولتوضجلمجردايهونبهياناطفوء
ويهنىلناسقباهالالحرامالببتلكعبةافقهالصنحودحامع
منمكندلمبمنأوضعواننجاععنداالولالتاالالعوضغأنالوفعافى
الذهبدأىسبوانلعاوويندسانفرادكعلىالا

معلطفكالترتيباأحرفتوديهالتىاكطلالغراهـنيلنسقاطفوء
ثمفيالترأشومعءاالئتعقبا
وسافرالكلبدلكلافيوفدمضسالبضاوايرالتةلبدلقيونالزإللوا
سالالشخابدلاالستاذعلهوففعئالبعضبدلفىأكلبهلجنفا

قيداذاخصاألألزمنةابمكتألعاللمستتكلبلاخلتاخائصفيطةا
موماالتهواحعنىوصاراإلمعقباطااقلبتحعناهالقتضنحوواعاللماضىلخلتاوا

لحالقئدتااعلاناثخكالانمضمألهـترةلىتهوتياريالماضوادأ
بحلرااجلبمافىألكانبعناقد2واغ



ألرواال3بعافأ1

السادممطالهاب

سرالقعأئ

حفيئواضافىالىويخغهعكوصبطربقبثئالضصرتحصيصثئ

إلضافةاالمجسبلحغيقهواقعاامجسبفيهالخنصاصامالإنظلحغيؤ
بالكاليدفبهامنيهنلمافااإلفىالمديخةفىالكانبنحواضشىطا

لىءمخوهالنءئمعالىاالضافةمجسبفيهاالختصاصمواالصنا

الصظتجيعقىلغرضاولبيىالقعودالصفةالغيامغةانأىاألقام
القياممغهعنهماحدا

قصرالقىاالفادسوفنحوموصعلىمعنثةقمرلىامنهماينغهممرص
المرتقصوذءلميهوهامحداالرمولأنحوصفةعلىموصوت

رافرادفهألمحسامثالثةالىالخطبعتبارطلينقصيضافيوالغصرا
وتصزلعيينكمائلمءخااذاوتمرنلبابشرفيهاعئفدالمحأاذا

عيتغدواحداغيربعيناافا

انمانموكريمالهالااذإنأنحوواالسعدناءالننىولقصرطرقهخها
النأظمهـأممانانحولكنأوأوبلبالعطفومنهاالفاهمقىئحوانما

نعبدإإلكسسهاحقهالتأخيرومنهانفديمبلكالبالصاسبوما

السابعالباب
والغصلسلاقأ

فدعحفامرءهنالكألمواوالفعلفىأخرىجألعلىعطضاوعل

مواقهعلفطبهاواوصلانولكلههمنيافيهبغيرهاليغلعطفباواوالناا



لىوااليصلاالءأالمعالى

ورلعمواضعا
هعياكصسلصبهب

أىعةصاثبيتهسماجهةوصأوانمناملدخبراائغفقمالمجافاولا

رفافياوأننعيمرلنىاالبرانانحويافطلامانعمنتولميهنسبهتامنا
3وليبكواكصراكواؤلميالونحوجميم
باجوااللهءوشفاالاذاقلتالمقصودتمخالفلعطفافىكأوهماذاانناق
لدعاطهاوغرضعلثعليهءلدعااموبوهـالوازفينالمرصفىتىمنبرئلهيسألكلمن

سلالغمماضعأ

ضعخسةهوالغصلامجب
نحواالولىبدالهنيةنثانكونالعألناتحاالجلتينبينأناجموناالؤل

ليهافوسىسنحوانالهاأوبأذنكوقلمونجينأمدآبأنعامجمالخونأهدعلأل
لهاضسوهوبهدةجمونأوبأنالخلدنجرةلىءأدلدهلثمالقاللشيطانا

اللصالالجلتينكالانلموضعانااهذويقالقىالويدأمهلهمينفرلاكهل
نشابهغولهواخبرايختلفابأنتاكناصلجلتينابينيكونأنفىلنماا

رلهاامرئمجرمحتفصنزاولهاأرسوارائدهموقال

لننالصناسبةفانهطاشطامابكالىءنهمامناسبةكقوللثهونياليأوبأق
آاالنقطاحالجثعينكالبينانالموضعهذاويغالالحاموطيرانءلىبةقي
كقولهالولىاةصلافشأمنسوالءباجوالعانيهالةاكونلتنناا

ألتيخمرئنولقوادءكرةأنئاذللهمازء

شبهالجدتينويقالبلىفغالحدقواأمكذبوامأصدؤوافىزعقيلكانه
التحالياكال

ألبهامافعفىهفلعنشواالوعماسئالتاحوضغعئينىع11



إلطناباوالمجك63المعافأ

لمناصبهوجوداهماحداعلىايععلفهامجعالتمينةأنتسبقجبعلراا
دنعالوهمكقوكالعطففعتركفسادالضهـاوقىعمافهاعلى
يمهافاالظلارادالبهاأفيأنىسلىودطن

جألعلىلعطفاهمقيمنعمنهذالكنلطناعلىمحملةأراهايععلة
لينالويةاادميليس4معسلىاتمظنؤنلثةلثا4آالجبهافتكونأفي

طاعإلنهلالاشبهلموضعااذينلجكا
نعالىكقوله2هالقياملحكممافيلجلتيناثهثريكاليفصدأقلخاهسا

دبهمتهيستهزامسقزئوقغنإنامعكممفاواطينهمفهباالىفاخلواوا
ممقولحنأالفتضائهإنامعمععطفهاعلىاليجهمئيستهانجملة

شياطينهملىاظهميدمجالأللهفىااسنأنالقعضائةقاواجألوالعلى
1لينلابينطدولموضعااهلىفىلجلعينادينيقاالو

ن4الثاالبا
والمساواوأالطناباالمجاز

طرقبئالثجرعنهبهفىممنأنلمعاالصدرحقائهامجولص

اكالحدلىءبأنيهونلهويةصالمرادبعبارةالمعئوهـىتأديةالمساواة11
صطواوأالبالكةإرجةالىيرتقوالذيناوهملناساأوصاطعرفبهصحرى

عنهمفأعرفإلشاالذينيخوفوقارأيتذاوانحولفهاهةادرجةلىا
نحوحهابالغرصقوكاهععنهالقصةبعبارهالمعئديةوهؤواالمجاز3

اخالالكفولهحمىبغرمقتفلمادظومترلمنذيىحبيبنبكتفا
عاشكداكنوكاكلهلالفماظخيروالعيماش

لعقلاظاللفىترلشالعيئىااخيربناطخقصاللالرغدفىلعيشانادهمر

تنريذءالقصدعدصالغصفيزنارمادمنألواخوضعفألاأنجلتبناكاي1



الطثابزواالصطاع7افلمعاا

وهنائديلغائدقواخنهمعثدبعباهـقزاالمعىوهونأديةالطنابوا31
حىئدهفايادةلزافتكنلماظذىكرتأشيبالرأسشتعالوالعظمهئا

نحوفالتطوبلتعيغتانوحشؤينةنحيرمعةالزيادةتئطوبالالهبر

8قبهـالسمىراليوماعموأعلملحشوشرواقولهاكنإوعهناوألنى
واالخفاالمغاموضيقآالةوقفريبالحفظااللمجازتسهيلدوأومن
المحادثةمةوطا

اإليهامودفعوالنوكيدالمزدعودؤالمعئتشيتدواممايالطنابومت
االمجالر3قسام

لبلغاايةوهوبيكزعناعافىكعئيرةلقصرالعبلىةاأنيهونيضنمامجبانىاا
صاصلةاقىوكمتعالىجمىامجازمحمرنحوقولهوآراأقدسفاوتوبه
المحنوفتعينقرنجةكثرمعأوأأوجمألأديهونبذفكةواماصياة
زحذفمجااهيىيو

لقيسائمياقولأالممذفالكلمةلحذف
وأومماليكفطعوارأسىلىواقاعداأبرحتهاجمننفعات

أىتبلدمننغايهذثرسلوانفيبوكسالىةكقولهلجوحننما
وأصبرفتأس

أرسالفاأىإقنعدااأيميريفنفأرسنعالىقولهسالكثراوحذف
ياوسفلهلوفأتاهففعلىاالستعبرمالروياالىبوشا

طنابالاأقسام

بأموكيرةطعابيحونلىا

ئدثهوظلعرميةالغقوادواىلروعمكمغنحوادالعامواظاصذمنهها
4خرمغايرلمافباجأسلرفعتدهلخاصكافضلعلىلتنبيها



وإلطنإلالمجانأ8لمعافىا

جمثىولمنلحخلىوفىاغعلكاهـذكاللعاصلعداظاصكعولهأوممفا
لؤمناتواوثؤمنبنثاهؤم

3بننو7نذلمبأنعامبماظوقأمذأالوسسمالبملماااليضاحبومنه

كغولهسينمفمرباجمثمفىآضالطيوئئهـأنوالعوسععاغأو

والوكاالهلائشفقانيركألىباوركمتذمنوأضبمىأث
قولهالفصلكطولالتكريرلغرضومنهم
ممربمإنههذاهثلطعهلهثيقوادامتهمااوإن

كمؤاجكموأوالدآعدزواإنعنأالئعالىفولهلعفوئافيلنرغيباإللةوكز
وكتأكيدكغوررحيماللهفانفرواونوئتحفضتعفواواتنووهمةا

تعلىنممؤسوفثمتتعكلذسوفلنعالىولهاالنذا

هيتبطثنجلتينأوبينةجمءزاأببينفظوهودؤسطاالعزاصقومنهم
شصلغرضمعئ

شخاناثطصىدأحوجت9وئتغتهاصينفياان
3تهونمآهايولشاتلبناتمجعلىندتهاونعالىقولهوصس

كالبالغةبدونهالمعغينميدغرضمعايغساصكلئرماوهونجتملتاإومنها
ءاظفاقول

فاررأسهقعلمنه6كاانثدأةبهلتأتمراوات
واكالومعناهاتأكيالعلىتشئهلىاةبأخريابهـوهوتعقعبالذييل1ومنما
تعالىشقولهعاقبلواسثغنائهنامعالستمماللاثجارالمجريأقجموناما

غالهـجاريسىتبهونماوا3لباطلكاناشهوفااانلباطلاقزوقاطءجا

وهلأكفرراءمجزمفرذتعالىكقولهقبلطءنائهامسعلعدمالمثل
لكفورأانجان



عالطثضىاأحالف93افا

نحوصهبمايدودالمخالفبوهمفىكلوأيخؤبئوهـاالحؤاسومهم

مىغبعودبلىيأصدهاكبرمفمىثمإركفسئ
يطعوقونحوآصسهاااكىلةفئيدالميؤئبفضوهوأقالتكيلأومنها

لكرمفياأبلغوفيلطعاماحبمعأى3حبهعلىلطعاما

الخاة

قتضىالظاهرإلفتعلىلكلألماجاسنى

مقمضىعلىرمالجابراخالقواعديعحسبماثفدممنلىءايرااللكلدم

لىءنكلومالطاهرويورثصفتضىعنالعدولضىاالحوالتغهوفلىلغالهرا
وصةضاحأفهل

حوجبءلىلهجمبهالعدمالخبرأوالنرههامترلةالجاهلابفائدةنعاالتترامغ

أبوكهذأباهبوفلمنكاتوللثلحاهلايلئالىبراظاليهفيلئعا
راالفءماتشئهنعليهالمنكرافاالحقزيلغيرالمنكرمثزلةومنها

سوفيؤكدله

رهاحفيهمعكفيان4ررفاثمقيقط

المناكروتنزليباةالؤجانالفرجحصولالمستبعدولدللسائلوكة
أوشكهرهفىاالنهتأمافاحاالشؤهدهنكانصعهذااإضالىشزلئشاثأوا

نافعلطبافهاكيثأولطباةيخكرمنفلمنرلثء
نحوولاتحقتىعإلتنبيمهلغوضرعااموضحلماضىاوفعأومنهـا
غداعتذهاليوم5لداكشةانحوانلتفاؤلأواجملىفالذمتأمرافأنى

نريةالصورةاكاخضااكرضرالماضىحوالمفارعوضعأىوعكه
رتفأثأىباصسفتثبرإحالىلأرلوهؤشلةتعافشقمولىاسإل



لطاهعاضىهعأحالف03لمحاا

لعنبتمالهيارهنطيعكهفىكثصدلماضيةنحواوقاترفاااسزواظظ
أعتاكماطإلهمبزعلىأى

ئطصاعارواكنحوكمفاولنغرفالننااموضعالخبروفعوبنها
الميتأثياصولرقذعنحتراوانقاطثللهارزقضنحولرنجهااظهاهـاالعالا

كطميأكولديخظربوالى

قللثعئتهـأيةلعناراظهاكافيلعرفاسوضعنشاالاأممدضعممسهو
وجوهكممفامهوايغللمسجدعناصوجوهكمواجمواإلفسطمرربأ

ائالفالإللسابقنحوقالاةموازاعنالمحاشىةهـىاتأهىعنا
ةموافىاتحاشياعنشهدعيغلواممانثيثونهءأقبرىواشهدوالنهأشهال
كاعنكميقبللنهاو3أنفقواطوعارهـصسوالتسويةلدهاهالةبىمشهاد

الحضورئمالفميربراأنحيجءعكاالظهارلغرفمقاهكالاوهنهاإ
لعاسكغواللتهنا

ئارخمدألخخوأقباانحانةالىصالاأتج

يرلضامابعدوككينالظهادالظاهرتمىحعجعلهيقدمطيرلملغاعلا
ملماحملتهاتفسلعاهىنحوالاليهأووقهثلشالمعفيتفهرا
المودبظينانمأحدقههوا

المتئالكقوللثاثاكقوبةالضارلغرفاآقاءالظهاراأكطوممممه
كبهذأيأمىسيلكلعبلك

الىلغيبةأوامممأوالخطابالتلهطمنالكلألمقلوهوااللتفاتنهمأو
لذىأعبداالومالىنحولخطاباالىلنكلمامنلةفالىمنذلذأخرىلة
عطيناكداارسولغببةالىلتكلماومنأرجعأىهـجعونواليهقفطر

عراثمكفولاننالىومنالخطاببهبكنكوفىضلا



الظاهرقعضىخال13ألىا

لىقذاعلىلمشيباوقدسقطالجالياتطإلوعسل6

وتدغلغرمقكالعوحنهيرهاسالمعلىموهوشوفيلعارفاتجاهلومنها
بضطرافينخزعلىلمنكصمورفامالدرالخاووا

بغبربايطلبهئللساواأبغيربايترتجبهبفاطاوهوثلعيمراأسلىبنهاو
قصدالوبياأنهكلشبيها

لقبعنرىاكقولفائلىمرادخالفعلىلكلألمالهجمونفاالول

ماللهاعلىمجملالهيراههلالثاعلىالحمنكقولهوفدلؤدهإلطجاج
خيردلدايهوالنىلقبعكلافقالالحدورأردتلجاجالهفقالبالشوا

الخضوصدالمعدنوبالحدالغيدبالدهماورالجاجأبليداأنبهوقن
بليداليسافكطالثالفرساعلىلغبعثركاوحملهما

فىاسائللحاواصحمرمناسبسؤالمترلةالسؤاليليهوقبثزلثافىوا

بعضسأللجحوالمناسمواقيتألهلقلهىاعنتلكيسأفىنعالىفوله
بصيرشدقهقاصلتزايدواللببداااللماوسلملميهءالهاصلىالنبىابةا

االفلىعلىاثرتبةلحكةعالجرابنجاءبدايعودصتىثمينناضىبدرا
كئحكتهنسؤالالختالفمترلةااعنشببملعؤاقنزلالسائلأهم

عليهلفظهاطالثخراالعلىدالشيثينأعوهوشالتغلببنهاوع
ألوانومنمنقاشينامنلتوكانعالى8قولهلمولثلمذكلعلىااكعغليب
رواسأىاركننحوافيهلىءاالصكثغليبواالتمالب

إشدبلمحرجنكنحوااالفلواالكثرعليروممراببمأىفرينوا
شعيعووخكماثخلهثينافىأولععودنبتناهتىلفنهنوامالذبنوا

كتغليبااحتىيعودافهاقطلميهنأنهمعفالعودالمحعلتهمالتغلبب
كاالعالمينربتدابتعالىكقولمغرعلىلعثلا



ثهأللشبيدروأرس3ماقاب

إنالببعسملم
اوالظيةوالمجاذممهالفثممناضنيبهادممما

بيههشا

بهصالممثعبهلاالهاقلغرجأهوصفبأدأعيباعىحأقالنمعبعها

نحوالعمثحوها9أفالواالداةوجهالشبهوالوصفالمشبصهوالتافى
الشبهوجهالدايةوابهبهوالنورمثلمممنسبهظالهدايةكاليودق

لثشبهاةأثفلا

والثالثأذنامهفىاوافيائركالهولطامباحثةلوثةبالتشبيهتجع
منهفاالغرف

للشبعهاأركانئالولاالمجث

لثبهاوجهلنشبيهاطرفوجميانوالممثبهبهلمثعبهاأربعةاللشبيهعأأ
ةالداوا

وف3ءقليانوامامةلنعايلريرقىنحوالؤهـقمحسمانإمالطرهحمانوا

سضوحغتلفةفألبطرقدواالمحنىاديراأابعدسفقوبأنهجانأيضا11عرفواوقدا
جمايفلعراهذاولؤق4رواللمحاواآللشبعهابئجمعاالكرماعليهكالنعحرمنأللةلدا

أيقأطأقرواهـابكانطاهنكألفيهخصرثتزقالهؤفيهالن3لى41ضوليط
15الممأحثمذطصثحيايتةثثمةتازةواهءاكثعنفيهنكثلمعاغانببلمء

المحواسدئإمارررإمحمىادألم3لمةعالتاأزوونتاضكرمهفوقدانبعناز هـ4خقكلطمادنهلجركباىدكدأماثحىومنأ
قفيحدحعلىرنئعركأطةتىتالءاأوتصعدعؤباخاتعقةءسالئمنلفيكا
الولكهمعدومانجمواةبرجدلزهـمآأالمنشوزىقألكوقةلامعوهواينثمهن9
النثبيههذأومئليالمعمرررراثبرجدىقوضوالزوآأألزوهاوهىمادةأنألسءا

ايعىماومنهالمحراسذغ4تتكحووماأليمشنقذلعدوالمزلم3تإلنحثى
خوته6مدندسرإلخارجهصالووجدثكتلإلمحسىمدركاعووالمادة
غواتبنبرقكارومسنوفهضابملمثرفىواغتلنىأ

ئحىبخبهتظولووجدتاخترعلرمماغماوادمغتوإماجاللمإكواافإبنة
إلرههىىيثلثمبهأاتؤومثل



عئتلحةامساماممميسالبمك

مطرهخلقنحولضاثراهامح5كالودابخهسلط

يةفيهكالهدالطرفيناسزاكاقصدلنلخاصالوصفلشبههوااودجه

1والنورنعمق
ومافىنوكافلخشانجةكالامعئعلىالدلالذىفظاهىبيهللثارأثاة

نحوالمشبهفيليهانهجالفاالمشبايلفوالمعناهما

أثدتعرضاللهللألالننظرطالدصتشبزاحةالئرياراطنا
نحوخبرهامشنفاكانذاالشكواجامالخبرهااذاكاقثلنيعهونهبننضال

قاهمثكص
نؤلواوافارأينهمحسبتهمتعالىقولهنحو4التثمدعنبئطللدكىفهوقد

هنثورا

سالبالدلنلونحوحمىتشبهابلعغاووبههلتثبعهاةأثاحذذتذاوا
لسترافىأىكاللباس

لتشبيهاأقساملهافحاا

أقسامريعةالىباعتبارطرفيهلشبيه31يخة
ةالراككااالعثئأنحوهذأرمردعصفردله

صاهـوةهنتثبلمشبهواالمبهمنكلبأقيهوقهـكبعيعالعهوتث
بناككقوليأمورعد

ليلخهاوىكواكبهوأسيافناروسنابفوقمثارالنفعصإدة

أمحؤشعرعطكالهدامنقولنحيالكاقوءللمظافكيكأمحتشثمهأجهويمس1
ظاشفيتخيااءوغوالسؤلثبهاوصهن

هواالحمااحثبهكاتلىاالءممركالهـصائلبإممىاداسامفرثع2وقديملم3
دونءالماعلىهريهونأقملزهـا4مهلراكضئكلمنسيهصحلالشتيديا

وعلىهذاجللألمظهذاالثبهكافيوجهقىدخللهنيهونثيداصألثنرتيوغير
ؤبالفيدلمفؤابالبتتلجهكنلهنلباسنتمهئباسلبموأتطذقون

3



الفمساثعنليه3لببال

الكواكبوفيهالليليهيثةبةطرهوفيهالسيؤفافبادهئةشبهفاله
محئلفةبهاتفيلممسافط

رمأحلىءنوكةهأإقوشيةأعالمجمربهبهئشبيهالشغيؤجهيئهمغردعهوتش
هفىبرجله

نحوقوبههيعمبجمعردوتعئبيه

الرعقكبفتضؤزوجومياشفينظرياتحبئصا
هوتهركافالربازفردشابهةضساحمارالش

باللياللمقرلربواتاراأذهخلوربهافاسلنهاراأهيثةشبهفاهله

ومفروقفيملقالىأيظلطرةينباعتباراموينغم

نحوبهابالممئبهثمأوأحصرجممععهينيؤقأنفالملفوف

التالىوالحشفلعئابااوكىهـلوإلبسايررلمحبااطانغلىبك
باقرقهنهاالعفليابسوابالعنابيرالطلوبقهـهـىالطالرطبشبهفانه

الرمحال

نحوخروااخرثمبهوعثبهجمشبةبوىأنوالمغروؤ

عغكفاوأطرافنإلس3ذواكجوهالنشرمسد
روسيةولألاصىتمثبعهبهالمشبهدونالمئبهدتعدوان

ليالىكاهسىيألوصالىلحبيباذخص

نحوالمجعبعهتصىشبهأيمدونوانثعددالمهشبه

وئاحأدأويدئنءلولوعنغالممممكاه

صيماكلومواصعؤظابهعثال1ا



افلهميمةأكرامقيغ5بهيلىا

4وجكانقثبلهاأسيلوغيزكلعيللى41لثباباعمباروجهمحموأ
ونجيراقثيلهاليسكذلثالمنويىنببعنقودالالثرياهـكدعثئديهمتعدمنمنتز
رهلدبيهالمجمثكا

النمبهوجهفمههاذظالولنهصلوجملءالىاالعنبارأبضابهذاوضقسما

الاللىوأثمىكاصغاءوثغرهونح

طمالطهكالمالكلومالمحونحوكذفههاليسوالثافط
لجؤانحوهومجرتهأثاهماحذوهـدموعالىقهباحعتارأدانقهموي

ركرماهوكانحوكذللثهومالبىعلوحي

نحوالمشبهبهالمطلشبهاأضيفانيدالمؤكدماوثن

لماالحينعلىلالمبماهوقدجرىإلغصونتعبثلرجوا

لتمثبيهاأخمراضلثهفىالعااالمجث
4لتثامئإفرض

ضسحىالممثبهنامجاقإما

الغزالثمبعفكاافانءوأنتهنهمتمهشاالنامفان

حغاضعغةهنفردةجلتهصافيألصلعباينوحالداأندالما4فا
إللغاأصلدلنادإلمبتشبيهه5عوادتءاتء

فو4فىصالهيمانإماو

نكوكبنءصذاذاطلعتب3كواالككواكسنككا
نحووإماببالنقدأرطله

الضمالغؤبسودانحافعقاحلوبةونوأربهننتانافبها
القالرسواثبيانالغرابلسودنجافيقاالنوفاثبه



اهمالإثعلبيالة1

نحووإماتقريرطله

كشرهالمحبرجةالزمثلوثطخفرافاالغلىبان

الموثةهنمحليهتكلهمااالىلتعنرعودتاسرارنيجةتنلقلىبدممننافراشبه
ضنىإمألنرجمنه

فريرلظبما41ثالجشنضهسوداهوا

ياالطبىعتسينابسؤثهقا24صواثطاشبه

نحوهوإمأل

أولمجوؤتثطعردئعهقمهلهالفأشارمحدواذا

نحوعهطرفاالتشبافاعىبهالمحاالمثوقدبعواللغرفي

ثمتدحجننوجهالخليفةفىتهغنالصباحكامىبدا
المعلىببالتشيعيعومثلهنا

االمجسماز

لمعئارادةامنعةمازقرينةهعلعالقةلهفيعيرهاوضعإضل1يفظاهـ
ررمباكيفالنقوالثقةالكلماتاكلل4لمسكارررابقولا

قعقيةالىلالاالصلتهقدوذاأللهتغيرماوضوخسهـفاخما

هندجمنعواكلحممناةبينهمافىلممثاالعالفةجمةلفالكلماتالىاتقاتص

تعالىفولهفىاالناحلةض11الصابعويميئقريخةاطكأالىاراد
أننعالقهلهمحنهيرماوضعتأةاضهاحستمآفامأصابكاونصس

لجةالجمنانهدلكضةوقرالجزفىالكلتيمفااالصبعؤمنة3اال
ذاناالأالصابعشالها

اىإلبخازافزبوصيائإإخوىأهـفزإابضاذاساأ1

زالمصثبوابافراإنيبتانللسصةاونبالئغضمبر3



ممساوالستعارةأانبيك

ثالاالحقمئكائلمجانلالالىاالمعىبينأشابهةاعألقعثانكاازوا
ثافلاالمنالئسلزميواالخطصتعارةااالوليس

االسعتعارةأ

لمحيلعكاقىلناهأفعالىاركابكقولمةبملمشااهىمجازعألكعهالسثعارةا

اخلتفغد11لهدىانىالضاللىامقأىنوراالىظاتامنلناسا

والظالملضاللابينالممثابمتنعالقةواالحقيئغيرهعناهمالنورفىواظاتا

قلىماقبليةلغروالنوروالهدا

افوأدفهبههووجهأحدطرفيهحذفتشبيهرةطسهاوأصل
المستعارالمثالهذاتؤمهمععارامنهبهوالمشبهمستعارالهىوالمشبه

اطاتولفظلنوروالظالماهومعئ4والمستعارهضوالهدىالللفهوا

ممىمهستعارايلنوروا

قوكافىبدلمشبهافيهابلغظصرحوهىمامصرحةلىاالستعارةوضقهم

بالبردالعنابعلىضثوءوزداوسصهقىجعىلؤلؤامنفأمطرت

ودلخدوالعيونواموعندلبردوالعنابوالوردوانزجرواللؤلؤسمعاراافقد

بثسالعهورعغبهالمشبهفيهاماحذفوهىوالىممنيهواالعناناواالنامل
سععاافغدابمأالرحمةمنالذللهماجناحواخفصتعالىزمهكقواللؤمن

الجناحتواهخاحوهوالوازمهمنبثئعليهودلحذفثمللكائىلت

تخييلعةاسضعارةيمونهالذل

استثيراللنصكلءإضتدااءدءأقص4عإ4آألصتبهـثاجراغهت6يؤو1
جيةلعترستعارةاصريقأتىوالضالهـهـشبهةالطاإلوهوابهأثعلىازرال

العنبهلدوهوأللعنبهاستعيرلغظأكدبطائىجهابراشئويقات3إصليةة

ئنبناليهورهغفىلالحذفاثملبةالالمكنيةااردـالستعومواللرملىطريقا
لؤزمعوهوالجناح



الفسامالصتعاربم83مياناا

اغيرمثتقالمسنعاراسغيهاوهىعاأصلعةةالىاالسيتعالموئعقيم
فبهاماكانوتبعبةوالىالنورالهدىماللالطالمصتعارة

الزمهأىبماجمهغرفالقحمنىوكبأواحماعشتقاثأوحرفاالمستمعادفعال

كنواحنأىتمبممربهمصنهدعلىأولثكدألوقوكاتعالىثديدةيحمةهالى
قو4ونحولتامةاداااكلولاط

قأنطيةيالشحالىفلساقمضابركبمثسكرزطقتولئن

أإلهتهألبسأىالموتلباس3أذكمهوغوأدلأى

نحوبهالمشبوهىهاذكرفيهالالئمةعيسالىاالسقعارةوجمس

تعارهـءشترانأنجارخهمتسكاربالهدىلةالالاشترواالذأوثكر

ذكرقيهامالثمالنيوهىهـدةوالىقىشيعةواتجوذكرالرخلألستبدال
غئعىلمالباسخعبراى1والخوفلجولباعىااللهقهافأذانحولمشبها

الىوهىوالسمطلقةتجرورلذالثواالفاقةوفواظوعاالنسانحنداب

تهعهاليخقفعونصسوامالميذصهعلم

يثةبالقرالسنعارةارركمبايدتجروالرحيعواليعتبرا

داتحبرللفهرلمطضامعابرلرحموتبأورمحثداالمزواكاشبهاحؤفياطويقا1
لزمبمعنىإشومكباجمعنىاشحموبمنشنقاثموآلمزواوثمبهلرحموبوهواالمشبه
لتبعيةلتميحيةاالستحادايقطركل

بإلشامستعارتباصاجمطلغدىوهـبنرسهدىمطلقارتباطاشبةابمافىيقالو3

عاتحبرتصفىحزصإتلكيبننالتثبيهافسرىفيكلاككنابجامععليهومتعلى
لعبعيةمجيةرمحفصتايقصرعلىلمثبهامنحزسياتلجزئلللمئبهامنحزلياتفى

مئثحقىوقةذاظأإيروامتإلبااالذاقةحرائهاشبهتائويقا3أ

دثئإليهورص4المشلغتحذفنمتبعيةرجصنيةالستايقهـطعلأفاقتجعنى
سالبوهوازمهسامن



أبهباألمجانالمرس3ابهييياق

المرسالالمجاز

لمثابهةغبؤزعالكمههومجا

نيداسيعهالتىنهاأىىعندعظميدفالنقولدئلسببيةكا1

لنباتعنمايثسببأكحطراماثبألاللىاقولدأمطوتفىوالمسبيعة3

الجواسيسالعدوأىأحواللىءلتطلعالعيونأرسلتلىوالجزية3

اى6الملهممذاائأصابعهمجلىنرقوالتعالىفىلكلميةواأ

نبالغبناىامأثوالهـليتاىالؤاواتعالىقوفىكانعنبارطوا5

خباءأىأعصرخراأرافىافىرنعالىقولهفىعتبارعاجمونوا6

لهأاىذلدلمحلرقوالثقريىافىلميةلىواأل

جنتهأىوقلىاظفيمهمتهاألرفنىتعالىقولهئوالحالية8

امإيهبالمالمجافىأ

كاصثلمجازاصكاحمى4كيرالمشابملعالقةلهغيرماوضعفىاستلىانالمري
سهىقولهالنشااسناذاايةالخبر

ئوجمكةوخافىجنيبانينمضعداالركبمعاى
والخرلمحزناظهارابلالخباراالبيتذافىغرفافل

أراكأهيقىإلردديقالتمهيليةستعارةاى5ءالمثابهةفتهطوانكانت

لموتوخرأخرىرجالتقدم

شوىبازمنبثسىصركبأا1

لمذهبءاعنكردونصانامذاكمورفئشبهتحاذتاءاحرافىقاتو3
علىصورالالدألفظاأععنعزإثمخرىدفيؤخراولؤإريئيرفيتهـدهرجالالمفمابلديرت

مبلبةاشكهامنقببالالسنيازهإضادالىواحوذانمبهأامعنمجه



التلىلهازاألبيعك

العسفلىالمجاز

وتقةلعأللطالمتكلمااعندولهغيرهالىامهناهفيلفعألوماسناداهوا

مىالعوتقسكرالغداةالبهبالصغيروأقىأشابقولم
طينهبرباانادالعثىراووهيفداالىلماءواالقعاالشابةسناالاظن

نههوافاالحقيقةوالمذالمشببا

يةءراعيمثةفوالمغعوأالىغاعلاممنادمايقزالعفلىطابومن

نحوالرمانواالنحوجدخذهالمصدرواالسنادالىمفمنحوشيوممسه
االصالمديخةنحوفيياااوالىرنحونمنلمحوالىصاثماره

االسنادفىبهونلىةاازاواالفظفىونيمالغوىلمجازااأنمملممبقيعلمو
نااا

ابخادأكطيلطوتلذالمعئجوازادادقممعالذممععاهأربألبهلفظهى
لقامةايل

قسامانالنةلياعنهلماكىباضباراموتنقه
اكقواللخذاصفهفتلماكئايهونكأاالول

كعاماانلرماداكمبردرؤيعبخاداطويل

سيالمبملقامةلمحرلاللدألهفى
ائاسم4فوثننحوالمجدانسبةفععنهالمكئكأيهيهونوالثافى

البهوالكرمالمجدبنسبةقىنحقربرانه

كفولهوالنسبةفةصفيهاكعنهبمقاكأيهبموننالتوا

نالفعطامجامعلطاعنومثيضأبهكلضارينا
نقلىنياعنالضغاناامعى4ظ



الأهاانأابهي

قانهأىصيمهوكئيرالرمألتحوتلومجاحميتالوبائطتنهاانكوال

واشلبزلطبئاتستكمحصرةوكؤقاالصاقاالحؤققسعتلزمكزةارمادكئره
الضيفاقوكئرةلضفانامكثرةتستلوسيينمائسهلزبمكئرتاالوحصر

الكربمقععنكم

ليدغبىرخوأىيننحوهوسارهئيتسوضيتقلتوان

نحونمارةواجمحميتعهوومجقأولماكسائطفيهاوالشلت

ححكألثمتاصفىرحلىأفقىأومارأبالمجد

ثامجاأنجممحنكيةكأ

وهوإمالةيضاتعرصيىييلسياقاعلىفهعهدئسلانعوهناك

مئلناسخيرالناسىيضراصملثكغويةناأىعرعقنيالكلألما
نجفعهم



معنوبهمحسسنك3البديع

يعررلبىاعير
الاطلمقتضىلمطابوهـالطألماتحسينوجوهيعرفعلملبديعا

ومايرجعالمعنويةاتباهـمملىبلمعئاتحسينلىامخهامابرجعلوجوه51وهذ

فظيةانكبالىىلمفظاينتحسلىاهنها

يةمعنومحسنات

وبعيدمالكلحن04يتبالرؤقريبخيانالهيذكرلةخاأقالتوريآل1

حرحبئمماويعلمآبالممليتوةاوهؤلذىتحوينقخفيةالتربالفاةهوالمراد

كقولهالددوبب4وهوأرتلبعيدامعناهجرجتمكللهأرادبةبالنهار

يدءبالبراللالصازلطفاكإستدا

يزيدفيناجغاكولكنالحسينأنت

ذادنمضارعفعلالمقصودأنهدلياومعناعلمألقريبدافيمعى

نحوينهتفعانذكوسصملدايرااامالا3

اخقفمحئورانشءدلمحمسنابنهبارك
منتوئكنتضفرالهدىايىامإل

العهمابالدوثيهونظمةاحدصانيمؤل5بمنينتقولهفان

وغيرهمالناسءعاأولكغلالموفوءةبالغاظىصفادةاجيهالتو3

نفبءبعحتكقول

كأتربمحالىئخثباتذأثنةعلبواتالرجهإخزرء11

جعفروهوالشثىمجيأهـومقاهافيلوييعحبملفضلىيبدوواابه



محسنالحعنمويه3البديع

وكقولىناصىطفرأصوومجيىبغوالرفضل
جمنلمفةزذا51قىا8زئؤفلهمتوماحس

القرانسورمنءاأسولميهنوادازلزلتقزخرفا

أيغاظاوتحسبهمنعالىوقولهضسعتقابلمعنجينبينلجعهواباقلط1إ

لدنياايماةانحاهظالوذلوقاليلناسكراأولكنرقودوه

ذلدجمايغابليوئكثرثمأوأؤئجمعنيينأقىوالمغادلةلطباؤاوهو5

كعيراوليبكواقليالؤلمجكواتعارسانحوقولهيبثزاعلى

ألوانكغولهاأنفاظبينلتظبلوهراأصدسحاوسنه16
ضرثئذصسمنوحهـىااليلالهاأقضراكاالموتتيابقىى

لطعباأبفولخرفاكأكأاقشيومفىيهأنماجالد1أل

هرالذدؤبااءلىأعدبهقفىكاظأذيهأظب
الدهريةمنلثااطولبااإللوصفكنفانه

يسضشحوجهلىءبثمئدحأواوبالستثباحكىإمااالدهاجومن9
الحوارزكقولخراشبثألىح

شهالهصهألفاظكاف4فظثمسكيئبديهأ

بالكرمعدحهتتبعاسوجهعلىلدأناةؤبطز4ملى

لتفادكقولهالبابهوممايناأمربمحلنظرهىاعاةاهي9

الخالكذبوانالتخفىسكارمالفتىالمفزىاالجددقصهافا

اضاسامةوبالهائالحظوالمرادباالولوالخالاموادأببينحف
تلاثأثوث



يهممعثوسسثاث4اديعلبما

اضجمعئضيرعليهواعثةجمىالفظمراذهلىاالشالم1

تعدنحوقولهفاالولاأرفىتهبأولغبرماقىلدبحانيهماكيرسواعالة
أآوبفرهالزمانالمعلالللساأرادبالث4خنشعهدمنكمالثمالرقليصرأل
لثافىكمقولهوا

وضعدىجوائلئجوشىهفووافى4والساكنهانغضىفس

ليهوفطبرشتؤيعؤالهمئليهيعوداوكبرساكميهةنجربالبادلغضىا
نارهجمعئ

آضلمناسهةالىهوفيهالذكطلغرمقااثعممنهوأنفيممالسعتعلراد11أ

للسشاالولكهولليتتبمااعيرثم
لمواصماألذافاالغتلشبهالسىآقاسوانا

همفئطولاوثكرهـلنالناآبئالمحمثبغيرب
قنيلكانهناحعفئوألهأوهاماتمناسيلحتف

داليهطثموصلىلممامىاالىواستطربعنهرلقحيدةافسعاق

والمدحوالمحاسةصلالنحتلفينفنينفيهوالجعاالفتنان31

ثخلعلىحينانساولىققامداطهكقوللتهنعةوايةفىوالتاوا

للفوباركبةالرلفعلىاللهاجركالمالثهرفىمعاوبةوخلتهأوهلبوفدماتبن

بهراطهفاجماوأعطيتلمجاترفةالىعيةعلىوأعانكالطيةئ
يتوأطاظلعفةدفغدتهاهـزتواصبرعلىأعطبتماعلى

جلعألووهبتخإلالففارقتاظالفة

إكبالمهـذتصةكرحباممالذىواثفاثقةرقتفقدظبزلدصبرا

العغبىكعصاكرزئتنعلالقوامالززءأعبحفا



معسنالتحعثو54لبميعأ

كقووحاكمواصعمتعددفيهوأنمجمالمجح131
دمغأىالمسرهمفسدوروالجدهراغالفالشبابان

واحدكقولىدوعمنيعينشينهوأنيغرقالتفريق11فى

ءخاءاالميريوبمكعوالربيحقتافمماهـال
ماءفطرةالخمولؤالينءبلرةاالحيرفنوال

عوقولهالهمىأقسامءاستيفاإهاكلالتغسيم11ه

كدعنىماعلمعنولكنىفبالهسوااللعوبم31وأعم
كغولهالتدشليهعلىامالكلوارطحدهتعدوإهاذ

والؤلدالحىعثراألذالناالممىبهيرادصيمعلىقموال
أحدلهيزفىفالئثموفابرفتهعيبوطاضدفعلىهذا

كقولهمايليتىمنهاكلالىفالمثئمضاالاماديأحواوا

دهشالمحواطوليمامنضهمكاومشايخحقبالغناصأطلب

عدواافاوأقليلشفكثيراذاعواافادخفافالقوااذانفال

ثمذكرمالكلأواالجاقالثفعمعلعلىرهوذلممععددوالنثالطى611

جلالمقعالىكقولهلساهعافهمكاالعلىاغبرتعيينروثمناثعشدوا

الليلالىفالممكمونواجحألونتبتغوامنخمهارلتسكنوافيهوااليللكم
بشاعراكقوللنهارالىاجعلتغاعراالوا

والقراقوأبواشانضىتهاالنيامرقثنالنة

منلبهالنعصبؤتىبكلألمهوأنالجاهعفكلألمواالمثالارسالاال

كقولهلجتلعضطوناالولأنيينهمافرقوااطنجمزءفى
لنماانعبنبنكأجمللبىألينبهلال



أمحسندمعئويهم64ألبعليع

صلههالديتالمائجمونوا

والساصراثفدبالللضااوألجاكموجمانا

حداجمدأوالضعفثدةالوصساجملوغادهىالمبالغة81

أقسامثالئالىغسمويسضيلأو

زهـصوصفكفولالفىنوكأضالذللىانصنبلعغ

بالتراااالريدفىتوألهفرثاتهااذاهاسابة
العالةحمعووعقالممسانكانكراقو

ماالثءلرأمةوئدحمافينااممادصارناونكرم
وعالةكقولهعقالاشادانوكلو

لنبالافاوبغفىكلكنهكيرراهغفسئهنكل
الدينارشدحكعولههأوفص4لثمئبعدامدحهىالمغابرة1أ

نقضادعمنباكئولهفىنههبعدهصفرفثصفررابهؤئمأ

عةكذمثنيستأشأنأحدهمابانصرألمجمايسبهكيدالمدحتأ3ا

كفولهفعيااخولهـتقديرعلىصفقعدحمنفية

ئبلثىاقراعهنفلىلبهنمسعغفيهمغيرأنوالعيب
هدحءنليهمفةنناامتبعدهابأداةوبؤمدحلمئئصفةأنيمبتهماثا

أخرىكفو

إبافياالماسفئعلىتءجوادلغير3آوصانهكنمثفتى
مفةمنلستثئنولائضاضربانالىحتأكعداؤآجمايثعبهآ11

فيصدقاالخبرفعهسووفالنافعتقفيردخولهـاعلىذمذصزسدحمنفبة



محسناتيحخور07لبديهأ

ائلعهاصفهاستتةدهاباداببؤئونمفةلثمئأفبنبتلثافىواانمئرقيجم

رىكولهأفم

فاالكلبمومافاكعياطوسلهماللهفيهأناالهوانكلب

الهالنغةاهيافعخرهعلىاأهيصفةأحىفهنقينتزحيدهلمحر331

لهمتعلدفاقولهأوفاصديقحميمإلنةمنلىنحوجمنوبكونفيه

طبةأوفيهـاببهللسألنسأنافالنالئننحوأوالباهفعهاداهـاظلد

نفسهكقولهالنسانا

ثسعدالحاللمأنلنطئحداففيوالمالدجشلدءملال

كقولهوبغيرنلىأ

يمموبئأولغنائماتحؤىشوةلقيتالزحلنفلثن

غرابةكقولهفبهاغيرحقيغيةإقيءلوصفبكوأنالتعليلحسن133

عغلئثتطقعليهايتلمارآذمتهلجؤكأاانيةقكنكلم

تارألعافىفقهواءااللغاظتكونوأنالمعىهعاللفظتالف431

الرقيغضوالكلماتاسواطرثدررةالوالعباراتالجزلةتطفىاال

ونحوهكغولهفغزللميعمنتاوالعبادت

دماأوقعلرتالثمجاباهتفضرفكثانبةغكبناهاافا

العليناوهنبزصىلىذرىكلقبيلىهنسعدافىالأءهااذا
وقوله

المطبالكرىعنئوتنىأتغلمنولليلبيحاز



عسناتلفظعها83تنضديع

لغظبهآمجسنات

درمايلبهءأوآفيبتاحرفيصدزالليتياهوصلهـافاالطتشابه3ه

ابهبهاكجةالزجةزئالمصباحفهامصباحنعالىكقي
لشاعروكغوالثجط

شفاهادائهافتتحعأقمىبضسةأرفداهيالجاجاناظ
هاسفاابفناهذااغالمبهانمكطالعضالالاشفاهامق

وكيزالمويهونهتاماالمعئلنطقالقىااللفظينهؤدشابهالجناس63

زيهواوالعددهـالنوعييثةوضاالياتفقضمانتامظأ

نحوواحدؤعهنلفظيناناصبينوهوكاثل

هرانساالالعبنإلبرحتبهبالذانساالكبركتلقلم
نحومنلؤعىنانومسنو

مقأرضمهادمتوأرضعارهمقهاثمتآفدار
نحوالخطتفقافىواواالضمفردأحدهماميحمهلفظينانكانبينوهتشابه

ههذافلونعهمههبةذايمنملثاذا

تجفعانحولمانوهفروق

لناجاموالمقدأخنالجامكل

وجاملناجاماضرمديراالذكطها

لمتقدمةبعقاالرامنحدوااختلفمالتاموكيرا

نحوفوكفقطوفلحواهععةفىلفظاهختافاانوهومحوف

البردخئةاليردخعت



محستلثلفظبةتابدبع

نحوأوالالزبادةوكانتفغط9سثروذعلثاحتلفاكطعطرفاانال

اأبدجمعفاكآسغريعداللصعبداإقنامعافان
نحويارراضأانكاشاالزوئذئل

قواضبفواعقتصولبأسياف3ءعوامىعواأفيمنيمعدون

يئأؤنهونحيتثنقؤنلمحجاغهعتباعدممطصفينخنلفافىاانارعومثن

بشليدالخلحبوانهثبدذلدكانمكنحواقشباعدأوالصق

وقاسومماقولينكنيلاختلفافىقىتيبيالحروفانقلبوجناس

للفظينخدالنؤ3نمجعلارهوفىلصد1ءلمجزردائىديرلت31أل

أولفىأوشبههقاقاشتبألمجعهعالحغيزسهعاأواءلمحائسينأواالمكردس
أتأحئواطهىوتخثىاتعللملمئعالىقولةنحوخرهاافىوالعافحمقرةا

والعائلالسماالولمنئللوثمعهيراالحيموقوددصالمل2خشا

لكمافلظونحوافكانغغازأواربهمقستكل1ونحوسيالتااهن
صدرخرقىواالخراببتابكرنأحدهمألناننظوفىمالمنطالنهـ

قولهنحو5أوبعدالولاالمصراع

يهمعربحلئدىاىالثاوليسءوجيلطملعهـابهتأذأبرتسر
ود

عرارهقتهائعثئصثتدشتفىصرصشالتتعغ

أظحوهوثالثةالالجرففاالىنتصاادثافىسا1أ

وثيابهاليزيهقاوباساتفيسقائوىذعكلتءاإورااتأسفس

صرنبالأشبوئزضستاذائقتوحعوافى
فى



يهلأمحسناتيعقشد1

يىحنحويطفيةلعةيخواالوأوبهرهاثالخقزفيألغاظتفقتاانضحروهى
وعظهاالصاحفىواجرويفحمجواهرلفظهاالصاع

طؤالمرأفظاهوكونالفلبوبسعىسبالنعهااليسضعل3أ

كافاكبزوأمكندكانحوكنوعكما

نحوتوبدبعكىاضعلىملكلاجزفيهوأنيغلمامكس1031

لحراطدمصزالكلألمالقولماماقولماالمام

البابعضهكاناذاسفطمجمثملىفافيتينبتالىءنجاهوبعالشر113
شعرامفيداكوله

صطرنطيرلهالكرامماكطعثماوىفيالملداأيهاإل
فغسريافغامالإقعصرناخراعلذلوصكا

صعقىوأواخرالشطوراالربعةتحنأنيفانه

لهتطيررامالكمافى5النالملىأجهايا

نيافقيراكاننىمااضمنفدلوص

تجربفأنيغيربعناهمجيثيمنهبريالههلمتالمجههىأنلموابىلةا33

زاسأبعقولخذهمنالمواليسمأوغيرهمايفأو
لصهظءمناعغدباجممعلىشعرىلقدكناع

االاسمللملنكرعليعارشدفلدظظة
خالصهعقدعلىءكاضامبإلعلىثهعرىلقدضاء

الغرابةصدفىوالواربنلعباألغاظهوكونالمفظمعظاصالف331
أغربىائجمالعاكاللمايوسنىنذتالمهتغمتأتعلدكغولههللتأوا
االستهرارأفعالأغربهىلتىاأئيشفنألقسماوتح



لكلدمفظس15مظ

ماغسة

أؤأملكلرماسرفة1

أخذقغبيرلنطماكالخيرجمونهعقلنعاعرأوافىلنايأخذاأقأمئها
وهماوادعاهمالنفسه3ىمعنأاالزببربهىعبدالله

انكانيضلراقاطرفءلىوجدتهأظكئنصفلمفتاذا

حلفقلسيفعنشفؤايئافاجمهأنلسهفشحداوجمب
واصالاومثلهذالهم

يثمةافولفىقياجمإلادةطفالأننبدومنقبيل

سىالالطاعملتفعدفانكوالشيتهاالقئحقرمالمأدع
الالبىكلالاأتعكانكواطس8بلطبهاذرالماشالثن

ثريخهكاواالنظميةرعامعلمعئادهاظبضباللفاطاأننبدلمنهوفربب
حسانهقولبلق

زاالوللطرامناؤفالاشثملمأحسابموجؤكرجمةاجض
خرالطرازاالاألؤفيمنطىمأحساجئهلئجوهاسود

االؤلدونننافويونمالكلألالوبغبرائالىختتب11ومش

كامأبفولقىلطعبآوالثلهوأوسععا

لمجيسلجمثلىارفانانهجمثهزمانالاليأئيهاتء
رنانحيالاولقديمونابهبهاوةضارماناىأعد

قنغبصمويرحداصمآضكأمذاسفيرغاسأألم
فكونيعخئدمميزومعفىتمفهـ3



بالعرفانجصلأماش35تظتنهم

أجودشواالولألفيعماليلىإمأخونجعنالمصرث3الصرخظ
ومسصاامحنهلةوعتلهذاجمى

لوألومساويا4كاهالاثولويهوأللثافوحلهأفىياخنالمعئإومتهم
أفيتوليعنقىأبوتمم

المجمدنهظاالعليكاالمواطنوالصبرلمجمد

طفماحينمجزعبدىصغفأزمالصبرالبعىائدسوقدكان
وطاافداعمىوهذاب

ألهديثالعلىلغراقأواطاصععأمقمولاهوأنيفالفنبا31
حنهكغوله

مايممتطاحجمكلوألكرحبالظاظالماوالقىكشئكنال

يطاحوالشفيعتيمءنمالظلحساباميأئي
وقوله

الرطيئغربخمإلعهوطاخهملناسالئعادا
نخلقحسنالناسىبينهميشاءوافاماث

نحوخيرأألوكألمقتإلساللفظيشغيبريسيرفىواليأ

جسوناراالتالىنااأنبهؤالماخفتنبمن

وافااليهراجعوقتهاناأوفاالغوان

4نتنداشعراخرحعلشعرثميأهىوأنيضشااعاللداويمعىينلثض31
بعنهركقولهلمعليهان

يلبقامجالىلتغئلتادالهتصدركالوفهاقافا

هاالأطبسئأدفعوبالنهءرفيماابحلغفبالله



البتالبماسره3ظص

كغوبهلبسبرالمغببرانباوالبأ

لكروهرشيلوانئممن5أتوبلعثمركلطواوصرا
نعرفؤااللةايضحمقالنناياوطآلعألهوابرب

دزالمنظوموالناقنظمالمنعوراالولالعفلوالحل

نحوول

فيعألالبظمعفةفافينفوممأشيمطلممنوا
اصدهـحلنبنواغابصدهاعنهالنغىطباعمنالظلمكيمضدفيهقووم

الدنبودخوفاالهفابوهىودنيوداخوتوهىطية

األضىومعهذانخنوممرشأؤرةمأجورةسةلعالةانحوقولهوالئافى
لفاثلافبهفولحلفإلسبردادوميدالوداىلغؤاداونحن

ونعتنرمفنأشيوئذنجونءنعؤيمأتبناماذأهعضنا

أوضعرشحهورديتواالإرمهفىهوأنبشبرالمتقماطغأه
عغولهأوقصةسألرأومئل

بلكاعةاممنقرووأثأرططىلناوا7مضاكزومع
وهولمشهورالبيتالىشارا

بربنالىمضاخإلنارلعشهكركأدبهرومضرالم

حسنلفظدمهعذبامبدأملمنامجعلهؤنالبتداان6

صنىبراعةلمقصودإااعارفلطبفةعلىلاشذاظالمعىجمالسبك

نئةبزوالهىعقالصتهاللكفوالوا

العتينئماليأعدائألوزاالكلملزعوفبتكلوفيدا



أالثهأوالطلبوالضأ20ظه

قصريناءاآلضفمالهننهبهغول

الإلمااالعليجاخلعتوسيالمضرعليهنحيه

رعايهدخالمفالىالكلدمءكافتتهشقالاورالخلصحعنال

المناسبةبينهماكقوله

عوافتبدببيتهمارنانوقخمىوامثشقالنوىيقراعت

صحمدأرتقبنجوثامثئصوىخبهالحاالينفعيمدهر

يصرحأندوننغسهمافىالىلطالبيثيراهوأنالطلببراعة8

قولهالطلبكائ

وخطابكأررهاالمسكوئنةفطاوفعكتحاضلهانا

سنالسبكفظاذبءاخرانكلألممجعلهوأنءحسئاالنتهاأ

كقولةالمقطععةبراىمءئالاباالمابعثمعرعلىامنسقلةانئالىج
لمبرلةشاملءوهذاثكا4أهكففالدهرليقابقعت

تم
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ثنجيم
بلاهممنهنا4ضشزهمساتلصتالهذتهأنيناقشالمعمطبنى

يمكنهمأخرىسائلصألهمهذلدمنمرأىاذاجبدامهفمنكنوا
هـهممافاكادرا

عنأسبابوفهمهماتوالبالصلفصاحةاإعذشرحيسألهمكاق11
اصالهمااوءنعتهماشيةاالالعبارتلمخرو

ىمالجفنةأىبأثقرهشبئكداضصننرةمنةوطرةضعةربئ1
قرةببلدكل4متسعةبئوطص

اللجلالعلىالحدكله31

الخالسوالمميداتىدحاوشربتالعريهنيتأ3

عرفانهشفالفاطوعافزائرالهانوازورنءا

جانجالطكلءصاجر4ءذهيراقوفهيلىمنهلشعرىالليت5
ءانمعافهعلثحنيلقولامدثالتمالفعلاىيآلدمن6

يغعلئالقولفىءالمثعرأءماالجمهتدفعلافىتدىيمأي
111بدأنجرفىرراأعهةسأينماههنافربال

ةكرمادفعءفعلاناذامخاطبابثدةتقولهكذاأتغعلعدذبصسأ
وفضال

عايأئيبوابنءنمثالواظبراباببعدلحيأناوصب
تعالىوقولهالجزهنمظءأالكلؤولدءاالفشماأمالخبرهن1

موصىقوهمنونكانقارأن

ندمبآضهوالفظالرقاطولدبرطةاإلصانالماوجه

منماوصافهوككانفرآعةالمعلعوبثاظنواشفراصلماصاهـصصتأ
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تقومأنتبفضألثفيأظمعتهنقوثىيستعفيدمالساهخالذاما3
اصطبازالأسنطيعربافىصرلىفىا
لمونآهيانااييهـىءرسلكابةمحنتعالىقوباالفيعأىهن

كهممهرسلىناإنارنجاي

المستغيماهدناالصؤطقولضاآلمنيلزمأنيهونهل5
الفراليهاالمسعفأدةمنحاوماهاالمعرةذهنمئاانأىأدؤاح6

امعخركرابرتمااذاججمعلنجعاباقأولئلط
تهكافعبدليسافاهمأةحفالأبالىفكءنالقىجعمابدالدأعل
يالوتأأفىفىأورلكةااالمجازىهل

دلنهسناكاتيوثمفتأفيسصنآماتعدليتهندا

ءكأفرافاقالعقثأصمكياتدنايخدثأ

إآلاالدهذلذكرئادواىنءوالحذفبصدالذكريسألهموكرنتمج
ابلتكفىاعيىوالزيكئأهيممىئالرآرشداربمأرادأم

مافعلسألإنجوياالخاوفوضقفاطمراجمرنضال01يانجبتخاطأ
رمشرفلجداالمعارقضرالثلبالةحوالسارقحفراالميرا

نصاحبهننبعهابعدسبقذكرهنفولهطلسقواعلى

اشارايربنوءباسءناطبيصذاظفعباص
لمدحدمقالهكا

رصقغانأربلىأشردىنإلنواءالمئالافينهنفأطوعندو

لمفسؤىخلقاللجسرىهـفسنيمءباطوصدتفئواءطىأفأمامن
ةضعبرخهاطؤاأهيسؤلتلكمأتفساكمفالوىيتطمجدكأأ
بمناناكإبعينذوغهىلمحتلهوااةولزروصا

فقشيءمايشاولهزمجدجماهرابالمجقطتأكيف
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المثاهنلتأخيرقوالعقديماىعنسابسأليموممكلرقد
الكتماللسفاح01بدئىكهالمرءماجمئماص5أصدلهكغؤايهنولم

حساسناطقجينملىانالنممءعليدمانشانقترحالزماقعلمك7مبلفاا

وليديمينكمالالدهرؤوددشببااالميمهعأنأصألتها
قراوااقوأبواىساشييهجهانياتشرقاكنةثال
ناراالفابفىأمنرمتأناومابهعىأشتأناوها

ةالحناذهلننكركاللنعرافأغراعنمإليىنوكاهـ

كردايماأكربتأنتوانملكتهالكريمتألمأشهاذا
بحمبمصثمكالقولهـحذميغولواوانمهمانجبدأبرأيتهموافا
لكممنرأبااحددكانمابأبلهـاروتبترحسنده

ميعروالرسعوالفضلففلالوكأاحتدماذعباصقعئاس
يياالدلحياله1ذومادووانقزشعراوحبيبالطيبقرأناضعمابط

رسوالاللهثبلذىاأطمناولهولمحبالا

زلهوالضالشيبانبينمننسلممنهىلصفرفرداهذافبى
ينظاساشعيباكاؤاهملذقيكذكأااوصماررلىأفئوسالم

الرجلخيروسارأخنمإلعلشلنوباهنااالهيربئطبسفىءطالذى
لبثجيهاهالرايسنقبالالومت01لشهاثةواالغيبلملألطالمرأةمن

وأطيعواوصولأطيعواقهلمدالصزاعةاوقعانوانقؤصماعةا

لىكناءواأجمالدينءعالباعزليالثالوافترالسوقأثخل
لىلأرسأخواوزيرللصاقرباهـذلمطانهـاوزراكب

رجلاءولمإلدبرحرسطوالبابفخابياراقةفبرةءفافثواق
لهوانالبال4انغشاوةأبصارهموعلىآادينةأقصىامن
أحذمنقلمماث
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بطرعةواظواليوعنلكاضبعهجافبعتلوفه

لمباويمامجوريطرثالفغرواعنهموتطردارومفيوهابل
لناألجمىاأفقدكنبترهـسقبلدواقيكنبوك

التعةاللشبحهاثاعئلشبيهبعدايسألهموحمنوأ
انصالحيةحينكعنغورأىإللمنالراالصجفىدالحوق11
انفوقهابغطحمواثلهبهاالنارئكاكا3

المحغحفادنجهفوقهنأالملهاتشبزنجية

أنلقبساطليءدرزلثرنلوامعاابخوموامأنته3
الئاقبدأفوللولميهنؤاقباوماهثلعزماتهء

لدنبألالفيحلقاأوسععهمركالهالمالفانلا5

بدبلصمواكمجدتولمتىداالعهندميلولمابال6
ملوهوقتمياالإلمهدهبهدطاولتكاصدارىصدد

روفلنفعيرتجىلأفيهليسشكعترب7
ثارحمدوشمكرامنهااالرضوفوقالرابتحتوعظام

بعدوقوحءالبأساتءنجاةيخهتسالبلرمنءانتضانكا18

ايأئلبديعهةلمحسناتااهبمعنيسأمنونى

وقاالفيالفاطرخانوزاالماكاق1

تعللىتهاحسمبكئاالمعرمقأيهما

التهمأذنءقافيسسترجكلىكدوناتصااخيهاليت3

اهميمافأحعتنربمأوءتوسمجيى

مخلغواوماخيقوافخلقويوماخلقوالمكرهذ
يعئينهعبقيدذلرجلوئعزترينهحرشافيعلىرأس
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ظبأنكالدنياثليهةاالحارمالومهوصعههن5

هملخببوبهأفوهوالم8وهومزاواسنوطهؤالهسزهئ6
كأمطىأالمهباماصواكفاصمنال

كونعطىوألتوتننعطىبا
نجومافادجوقالتالحادقىؤسبوفكمووجومممإوئما

واالخرباترجومتجلىالدححىومصاخلهسدىمنهامعالم
ايصطفعمنالغبئوالسفيههتاعالحيالهذاكا9

فبهادتالتىةءالساوللفبغئأفىهلوافاتهامضى
يداطوعإلماحرأبنهوجهتهأإلقوسابق1

المعصدافطرىأفسابقمجشبهاالسخاللمف

والحمغإالهلواالوطانلمىعندكمالتريلأنسوىمنجال1ا
ولوخاللمزاحمهيابلعاشرالنالى31

حهالمنىاجعاطىلمنوفلوضقظ

رشافىقدوالقالوافالنشائقدرتضعاالعادىذلم131
لحاماؤحوفامورورلاوثواملمغوراابتسامشئأطيبمنأى41
صكلدنحت1ه

الليلفاويوبمفاالنهاراللبليربمدا1
اراالوقرارةىارشرفيااابدنيةالدنياإلضااأل

دأرتجالهامنجمضداللومهافأضكتماثارمتى
مختقفعكرصافوحسنفعهملتزىمجلئواالخالصثلحتول

احاطربقألىالهادكطئهواابخحهذااقتفاعلىالمعمحبوالب
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